SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TRANSMURAAL OVERLEG DIETISTEN
UTRECHT.
Het samenwerkingsverband draagt de naam: Transmuraal Overleg Diëtisten Utrecht
(TODU). Het TODU stelt zich als samenwerkingsverband ten doel ‘diëtetiek zonder
grenzen’, doordat dieetzorg en voedingsadvisering in de regio Utrecht door diëtisten is
afgestemd op cliënten/groepen en partners in zorg.
Om dit doel te bereiken leveren deze diëtisten efficiënte transparante en kwalitatief
hoogstaande dieetbehandeling en voedingsadvisering, waarbij de diëtisten uit
verschillende werkvelden elkaar naadloos aanvullen en versterken.
STUURGROEP
Het samenwerkingsverband bestaat uit een stuurgroep,waarin acht tot tien
afgevaardigden (ook wel contactpersonen) zitting hebben. De voorkeur gaat uit naar een
inhoudsdeskundige afgevaardigde met beslissingsbevoegdheid. Deze afgevaardigden
vertegenwoordigen een groep diëtisten werkzaam in de 0e,1e,2e,3e lijn in deze regio en
hebben een duidelijke relatie met diëtetiek in de thuissituatie. De afgevaardigden zijn elk
portefeuillehouder van de groep die zij vertegenwoordigen en hebben namens de groep
diëtisten die zij vertegenwoordigen beslissingsbevoegdheid.
De afgevaardigden zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie vanuit de
stuurgroep aan de groep die zij vertegenwoordigen.
Indien een afgevaardigde de stuurgroep verlaat zorgt deze zelf voor opvolging uit de
groep die vertegenwoordigd wordt. Tweederde van de stuurgroep moet akkoord gaan
met een nieuwe afgevaardigde.
De stuurgroep komt vier keer per kalenderjaar bijeen.
De afgevaardigden van de stuurgroep benoemen een dagelijks bestuur bestaande uit
vier deelnemers. In het dagelijkse bestuur wordt een vertegenwoordiging van alle lijnen
nagestreefd. Bij meerdere kandidaten vindt bij meerderheid van stemmen een
benoeming plaats. Deelneming vindt op vrijwillige basis plaats en de deelnemers
ontvangen geen vacatiegelden.
De notulen van een vergadering van de stuurgroep worden per toerbeurt verzorgd door
een afgevaardigde van de stuurgroep, uitgezonderd de leden van het dagelijkse bestuur.
De notulist actualiseert na iedere vergadering van de stuurgroep het actieplan. De
notulen en het actieplan worden binnen twee weken na de vergadering verzonden naar
de stuurgroepleden.
Per twee jaar wordt een jaarverslag, jaarplan met daaraan gekoppeld actieplan
opgesteld. Het archief van het TODU wordt beheerd door een lid van het dagelijkse
bestuur. De penningmeester beheert de financiën en stelt jaarlijks een begroting op.
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De begroting wordt in de laatste vergadering van de stuurgroep van het lopende jaar
voor het volgende jaar goedgekeurd en daaraan gelinieerd wordt de contributie
vastgesteld.
DAGELIJKS BESTUUR
De zittingstermijn van een lid van het dagelijkse bestuur omvat minimaal twee jaar en
maximaal vier jaar.
Het dagelijkse bestuur benoemt zelf een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en
een lid. Het dagelijkse bestuur heeft mandaat van de stuurgroep om het aanspreekpunt
te zijn voor de NVD, DCN en overige externe contacten en slagvaardig te kunnen
handelen. Het dagelijkse bestuur komt vier keer per kalenderjaar bijeen.
Het dagelijkse bestuur informeert voorafgaande aan de vergadering van de stuurgroep
alle afgevaardigden over de activiteiten van de voorgaande periode.
Het dagelijkse bestuur stelt de agenda op van de vergadering van de stuurgroep.
Het dagelijkse bestuur stelt een schema van aftreden op. Er treden maximaal twee
leden van het dagelijkse bestuur tegelijk af.
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